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VEZETŐEDZŐI NYILATKOZAT / HEAD COACH STATEMENT

NEM SZABAD ENNYI HELYZETET KIHAGYNUNK
/ WE MUSTN’T MISS SO MANY CHANCES
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Legelőször is gratulálni szeretnék a Vitória Guimaraesnek a győzelemhez, amelyhez sajnos mi is hozzájárultunk a gólok előtt elkövetett
hibákkal. Nem erre készültünk, sőt azzal a fegyverrel szerettük volna
legyőzni őket, amellyel ők győztek le minket. Korán hátrányba kerültünk, és sok gólhelyzetet kihagytunk, különösen az első félidőben sok
labdát veszítettünk a labdakihozataloknál, ezért ellenfelünk kétszer
nagyon megbüntetett minket. Egy null után már valamelyest javultunk az átmenetekben, Kiss Tamás lőtt egy lesgólt, Lamin Colley kihagyott egy ziccert – az ilyen helyzeteket be kell rúgni. A második félidőben kettő nullánál visszatértünk a játékba, úgy éreztem, akkor jobbak
voltunk. Az ellenfél visszalépett, Sahab Zahedi jól szállt be, két nagy
gólhelyzete is volt, de ahhoz, hogy sikeresebbek legyünk, ezeket értékesíteni kellett volna. Megvoltak a lehetőségeink, de nem tudtunk élni
velük, így a hazai csapat tudott nyerni. Hiányérzetem legfőképpen a
középpályán, az átmeneteknél volt. Voltak jó pillanataink, de sajnos
a saját hibáinkkal mi hoztuk fel az ellenfelet, amely meg is büntetett
bennünket. Van még hátra egy mérkőzés a párharcból, de reálisan
nézve a helyzetünket, nagyon nehéz lesz a visszavágó. A második
meccsen igyekszünk jobban helytállni, mint az elsőn – ha kihasználjuk
a helyzeteinket és aktívak leszünk, akkor lehet, hogy jó eredményt tudunk elérni, de három nulla után nem mennék bele annak megítélésébe, hogy mennyi esélyünk van. Mindent megpróbálunk majd, hogy
továbbjussunk, de három nullás hátrányt nem egyszerű ledolgozni.
/
First of all, I would like to congratulate Vitória Guimaraes on their victory, to
which we also contributed with our mistakes before their goals. We didn’t
prepare for this; they used our own weapon against us. They took an early
lead, we missed a lot of chances and lost possession in transition, which
resulted in our opponent punishing us. After one-nil we were somewhat
better in transition, with Tamás Kiss’ scoring a goal from offside and Lamin
Colley missing a sitter – chances like this must be converted. I thought we
could come back in the second half and at times I felt we were the better
side. Shahab Zahedi could have made a big contribution by slotting home
his two chances – he did not, so it was the home team who won the game. It
was in the midfield transition phases that we should have done much
better. We did have some good moments, but you can’t give advantage
to your rival by making the mistakes we made, or else you’ll be punished.
There is still a game left, but let’s be realistic, it’ll be very tough. We’ll strive
to do better than in the first match, and if we’re proactive and convert our
chances, we might have a good result, but after three-nil I would rather not
go into details about how much chance we have. We’ll do our best to turn it
around, but such big lead is not easy to eliminate.
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ELLENFÉLNÉZŐ / THE OPPONENT

TISZTELGÉS
MECCSTÖRTÉNET
/ TRIBUTE

FEHÉR MIKLÓSRA EMLÉKEZTÜNK
/ COMMEMORATING MIKLÓS FEHÉR

VITÓRIA SC

Foto: Estela Silva/Lusa

A néhai válogatott labdarúgó tragikus halálának helyszínén rótta le kegyeletét csapatunk.
/
Our team paid tribute to the deceased Hungarian
international at the scene of his death.

Az 1922-ben alapított guimaraesi klub először 1941ben jutott fel az első osztályba. A portugál kupában
hatalmas meglepetésre első évükben a döntőbe jutottak, ahol végül 2–0-ra kikaptak a Belenensestől.
Legjobb eredményük a ligában a harmadik hely,
amelyet eddig négyszer sikerült elérniük, az UEFA-kupába, illetve az Európa-ligába eddig összesen tizenháromszor jutottak be. A Vitória nemzetközi kupákban az UEFA-kupa 1986–87-es kiírásában szerepelt
a legjobban, ekkor a negyeddöntőben a Borussia
Mönchengladbach ejtette ki őket.
Öt elvesztett döntő után a 2012–13-as szezonban nyerték első hazai címüket, miután a Portugál
Kupa döntőjében 0–1-ről fordítva 2–1-re legyőzték a
Benficát, a menetelés során felülmúlva ádáz riválisukat, a Bragát. Legutóbb a hatodik helyen végeztek a
bajnokságban, ami lehetővé tette, hogy történetük során először az Európa-konferencialigában induljanak.
A klub százéves története során rengeteg nagyszerű
labdarúgó megfordult a Vitóriánál, többek között Ricardo
Quaresma, Raphinha, Edmond Tapsoba, Geromel, Nuno
Espirito Santo, Fernando Meira, Paulinho Cascavel, El Arbi
Hillel Soudani, Nuno Assis, Capucho és Pedro Mendes is
magára ölthette a fehér-feketék mezét.
A csapat az Estádio D. Afonso Henriques stadionban játszik, melynek befogadóképessége több
mint harmincezer fő, átlagos nézőszámuk meccsenként mintegy húszezer fő, ami a Benfica, a Porto és a
Sporting után a legmagasabb.
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Vitória was formed in 1922, they were first promoted to
the Primeira Liga in 1941. Surprise package Guimarães,
against all odds, reached their first Taça de Portugal final
in their debut season, but lost to Belenenses 2–0.
Their best achievement in the Portuguese League
is third place, they have managed to finish third four
times, they have qualified for the UEFA Cup and the
Europa League thirteen times altogether. Vitória's furthest
progress in a European tournament was in the 1986–87
UEFA Cup, in which they were defeated 5–2 on aggregate
in the quarter-finals by Borussia Mönchengladbach.
In 2012–13 Vitória would go on to win their first
Taça de Portugal title after previously losing five finals.
Vitória beat rivals Braga en route to the final, where they
recovered from 1–0 down against Benfica to win 2–1.
Last year they finished 6th in the league, which enabled
them to start their first UEFA Europa Conference League
campaign.
Within many who represent the club during the 100
years of history, the outstanding players are Ricardo
Quaresma, Raphinha, Edmond Tapsoba, Geromel, Nuno
Espirito Santo, Fernando Meira, Paulinho Cascavel, El
Arbi Hillel Soudani, Nuno Assis, Capucho, Pedro Mendes
among others.
They play in the Estádio D. Afonso Henriques, which
has a capacity more than thirty thousand seats. Vitória
is the club which attracts one of the most supporters to
the stadium, after Benfica, Porto and Sporting CP, with
average attendances of 20,000 per game.

Kettőezer-négy január huszonötödike komor, éjfekete betűkkel
vonult be mind a magyar, mind a portugál labdarúgás históriás
könyvébe. A guimaraesi D. Afonso Henriques Stadionban éppen
a Vitória SC–Benfica találkozó hajrájában jártunk, amikor a hatvanadik percben beállt, éppen gólpasszt adó Fehér Miklós sárga
lapot kapott, amelyet még mosolyogva nyugtázott, végigsimította
a haját, aztán előbb megállt, előregörnyedt, majd összeesett, és
nem kelt fel többé – a helyi kórházban hiába küzdöttek az életéért,
nem tudták megmenteni. A Porto, a Salgueiros, a Braga, majd a
Benfica játékosaként Portugália-szerte ismert és elismert magyar
válogatott csatár utolsó klubjánál szobrot kapott, mezét visszavonultatták, s emlékét azóta is ápolják mindkét országban.
Így tett a Puskás Akadémia FC küldöttsége is, amely a tragikus,
mindmáig felfoghatatlan esemény helyszínén járva a stadion kezdőkörében gyertyagyújtással és virágcsokorral, valamint egyperces
néma főhajtással adózott Fehér Miklós emlékének, aki július 20-án
lett volna 43 éves. Hornyák Zsolt az edzést megelőző sajtótájékoztatón is megemlékezett a huszonötszörös válogatott játékosról.
„Honfitársunkat, egy kiváló magyar labdarúgót vesztettünk el
Fehér Miklós személyében, aki a magyar válogatottban és a portugál futballban is komoly nyomot hagyott maga után. Mivel ebben
a stadionban érte a tragédia, úgy gondoltuk, méltóképpen tisztelgünk emléke előtt a születésnapján” – mondta vezetőedzőnk a
megjelent újságírók előtt.

/
January 25th, 2004 was written in mournful black letters in the
history books of both Hungarian and Portuguese football. It was
in the final minutes of the game between Vitória Guimaraes and
Benfica that Miklós Fehér, who had been subbed on in the 60th
minute and had given an assist, was given a yellow card. He
accepted it with a smile, stroked his hair, stopped, bent forward
and then collapsed and he never got up again. He was taken to
the local hospital but they could not save his life. The renowned
Hungarian international, who played for Porto, Salgueiros, Braga
and Benfica during his career in Portugal has a statue at the Lisbon
club, his number was retired and he has been commemorated in
both countries several times.
So did our team, which had a training session at the scene of
the tragic and still inconceivable event and paid tribute to Miklós
Fehér who would have been 43 on July 20th. After placing a bunch
of white roses and lighting a candle in the centre circle, Head
Coach Zsolt Hornyák also spoke about the 25-time Hungarian
international at the pre-match press conference.
‘In Miklós Fehér, we lost an excellent Hungarian player, a
compatriot, who had made his mark both in Hungarian and
Portuguese football. As the tragedy happened here in this very
stadium, we decided to commemorate him on his birthday,’ he
said.
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AMBICIÓZUS SRÁC GAMBIÁBÓL / AN AMBITIOUS CHAP FROM GAMBIA
Az angol alsóbb
osztályokból
a nemzetközi
porondig – interjú
Lamin Colleyval.
/

From the English
lower divisions
to the European
scene – interview
with Lamin Colley.

– Hogyan és mikor kezdtél el focizni?
– Mindig is futballista, profi labdarúgó akartam
lenni. Hétéves korom óta egyfolytában futballozom, akkor még Gambiában éltünk a szüleimmel.
Aztán tizenegy évesen édesapámmal Angliába költöztünk, ahol folytattam a játékot. Tizenhat éves
voltam, amikor akadémista lettem, az első kiválasztóm a Leeds Unitednél volt, szerencsére láttak bennem fantáziát, és felvettek. Hat hónapig voltam ott,
ami nagyon sokat segített. Aztán onnan egy szomszédos klubhoz, a Bradford Cityhez kerültem, ahol
jó két évig az utánpótláscsapatban játszottam – ott
kezdtek igazán felpörögni a dolgok. Ott mondtam
először magamnak, hogy ha ezt az egészet komolyan akarom venni, akkor kőkeményen kell dolgoznom, és végül így tettem.
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– Hogyan kerültél át a kontinensre?
– Angliában nagyon nehéz dolga van az embernek,
ha futballozni akar. Alsóbb osztályokban fociztam, és
egy idő után úgy éreztem, nem tartok ott, ahol szeretnék, úgyhogy úgy voltam vele, lehet, jó lenne körülnézni
máshol. Sokszor próbálkoztam, egy ideig nem történt
semmi, aztán eljött a megfelelő pillanat, a lehetőség,
hogy Belgiumba igazoljak. Amikor Belgiumban, aztán
pedig Szlovéniában futballoztam, változtatni kellett a
játékomon, mert túlzottan nagy hangsúlyt fektettem a
párharcokra. Például rá kellett vennem magam, hogy a
helyezkedésnél ne használjam sokat a kezemet, sokkal
inkább az eszemmel kell dolgoznom – ezt meg kellett
tanulnom. Az, hogy itt vagyok, sokat segít abban, hogy
javuljon a játékom. Szeretném, ha továbbra is jól menne a játék, és tovább fejlődnék.

– Milyen Lamin Colley játékosként, illetve emberként?
– Laza, nyugodt srácnak tartom magam, játék
közben viszont valamivel agresszívabb vagyok, ez
leginkább azért, van, mert szeretek versenyezni,
harcolni, hiszen csapaton belül is meg kell küzdeni
a helyedért. Játékosként leginkább a technika és a
gyorsaság jellemez, és azt hiszem, elég erős is vagyok. Jó barátságban vagyok a labdával, szeretek
vele futni és cselezni is, fizikálisan is rendben vagyok
– ez vagyok én.

divisions and it wasn’t really going anywhere, so I said
to myself maybe it was time to go outside of England.
I tried a lot of times, but it never happened. Then the
right time came, and luckily, I had a chance to play in
Belgium. There, and later in Slovenia I had to change
my game because I was a little bit too physical. I had
to make myself not to use my hands a lot, I had to be
clever instead – this is something I had to learn. Being now here has helped me a lot in improving my
football. I hope I can continue to do well, and continue
to improve as a player also.

– Mit csinálsz, amikor nem futballozol?
– Amikor vége az edzésnek, hazamegyek, és „kikapcsolom” a futballt. Mindig is ezt tettem, szeretek
otthon vagy a barátaim társaságában lazítani, olyan
tevékenységeket beiktatni a napi programomba,
amelyek elterelik a gondolataimat a labdarúgásról.
Az edzések és mérkőzések után nekem arra van
szükségem, hogy teljesen máson járjon az eszem,
hiszen nagy dózisban kapom a focit.

– How would you describe Lamin Colley as a player
and as a person?
– Easy-going. I’m very laid back and chilled, but in
the game, you’ll see a little bit more aggression on my
side. I am competitive, I like to fight – when you’re in
a team, you have to fight for your place. As a player
I would say I’m technically good and I’m also strong.
I can run and dribble with the ball and physically I’m
also fit, so that’s me.

– Mivel lennél elégedett az idény végén?
– Nos, ami engem illet, nem azért jöttem ide,
hogy második vagy harmadik helyen végezzünk, bajnok akarok lenni. Tudom, hogy nem lesz könnyű, de
nekem ez kell, szeretek komolyabb célokért küzdeni.
És ezzel nem vagyok egyedül, ha megkérdezed a fiúkat, ők is biztosan azt mondják, meg akarják nyerni a
bajnokságot. Erre a szezonra a fő motivációm, hogy
nyerjek valamit a Puskással, és remélem, el is érjük
ezt a célt. Jó érzéseim vannak a csapattal, de gyakorlatilag mindennel kapcsolatban, és hiszem, hogy
kitűnő szezonunk lesz.
/
– How and when did you start playing football?
– I’ve always wanted to be a professional footballer.
I’ve been playing football from the age of seven, at that
time I was living in Gambia with my parents. I came to
live in England with my dad at the age of eleven and
continued playing. I started playing for an academy at
sixteen; I went to my first trial at Leeds United and they
saw something in me and they took me on for a good
six months. That helped me a lot. From there, I went to
a neighbouring club called Bradford City, where I played for the youth team for two years. It was there where
things started to kick off. I started to tell myself ‘Look, if
you really want to achieve something, you really have to
work hard’, and that’s what I’ve done.
– What brought you to continental Europe?
– It’s very difficult in England. I played in the lower

– What do you do when you’re not playing
football?
– When I finish training, I go home and
switch off from football. This is something
I’ve always done. I like just to chill out
at home or go out with friends, do some
activities, something fun just to take my
mind off football as I get a lot of it
during the day.
– Finally, what would you be
satisfied with at the end of the
season?
– Personally, I didn’t come
here to finish second or third,
I want to finish first. I know it’s
not going to be easy, but this is
something I like. I don’t like things
that are easy to achieve, I like
to fight for things I want and
I’m sure if you ask the guys,
they’ll say they want to win the
league this season. That is my
motivation, to win something
with Puskás and I hope we can
achieve this. I have a good feeling about this team and about
everything and I believe we can
do well this season.

Lamin Colley
Születési idő: 1993. július 5. / Date of birth:
5th of July 1993
Születési hely / Place of birth: Banjul (Gambia)
Poszt: támadó / Position: Forward
Mezszám / Shirt Number: 9
NB I-es mérkőzés/gól / League Match per
goal: –/–
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KÜZDENI AZ UTOLSÓ LEHELETIG
/ WE MUST FIGHT TILL THE END
Bár Nagy Zsolt
tudja, hogy minden esély ellenünk szól, amíg
van remény, nem
fogja feladni.

/

Although he knows
all the odds are
against us, Zsolt
Nagy will fight
until there is hope.

– Bár előzetesen a portugálok voltak az esélyesebbek, és ők játszottak otthon, gondolom, azért nem így
képzelted az első mérkőzést…
– Rendkívül fájó vereséget szenvedtünk, mert ugyan
tudtuk, hogy a Vitória nagyon erős csapat, arra nem számítottunk, hogy ilyen gyorsan gólt kapunk. Megvolt a
taktikánk, tudtuk, hogy az ellenfél magasan támad le, és
sokat birtokolja majd a labdát, ezért a szervezett, szűk védekezésre építve szerettünk volna gyors ellentámadásokat vezetni – ez bizony a találkozó első harmadában nem
sikerült. Szerettem volna élvezni a meccset, de a korán
bekapott gól után én is ideges lettem.
– Mi volt szerinted a legnagyobb probléma?
– Szerintem a középpályánk nem volt elég masszív, az
említett időszakban sokszor és könnyen átjátszotta az ellenfél. Ráadásul amikor eljutottunk a kapujukig 1–0 után, a
helyzet kimaradt, csakúgy, mint Sahab Zahedi két nagy lehetősége a második félidőben – ez már túl sok volt. Az NB
I-ben általában a betömörülő csapatok ellen nem megy, a
nyíltabban futballozók sokkal jobban fekszenek nekünk, a
Vitória pedig ilyen ellenfél volt, mégsem tudtuk megszorongatni őket. A portugálok rendkívül dinamikusan futballoztak, remekül találták meg az üres területekre bemozgó
játékosokat, könnyen mögénk kerültek. Hiába készültünk
fel rájuk, az egyébként jól kidolgozott taktikát nem sikerült
megvalósítanunk – végső soron ez döntött.
– A háromgólos hátrány tetemesnek tűnik. Van még
visszaút?
– Bár valóban nagy a különbség, még nem lefutott a
párharc, amíg egy cseppnyi esélyt is látunk, küzdenünk
kell.
/
– The Portuguese team were favourites and they played
at home, but I think it’s not the way you imagined the first
match…
– The loss still hurts a lot. Although we had known Vitoria
were a very strong team, conceding so early was not in our
plans. We had our tactics, we knew they would be pressing
very high and they play possession football, so we decided
to defend narrowly and wanted to build on quick counterattacks, we did not succeed in the first third of the match. I
wanted to enjoy the game, but having conceded so early got
nervous too.
– What was the biggest problem?
– In my opinion it was our midfield that wasn’t strong
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enough, the opponent went through it very easily. In addition,
when we finally made it to their goal after 1–0, we missed the
sitter just like Shahab Zahedi missed his two huge chances in
the second half – it proved too much. In the Hungarian league
we normally suffer against teams that park the bus, but play
well against sides playing a more open game. A Vitoria was the
latter kind of opponent, but we still couldn’t be a thorn in their
side. They played very dynamic football, with their excellent
through balls they had no problem getting behind us. We
were tactically well prepares, yet we weren’t able to make our
gameplan work – that was the decisive factor.
– We’re three goals behind. Is there a way back into the
clash?
– Even though the difference is huge, it’s not over yet; as
long as we see the tiniest of chance to turn it around, we’ll
fight.
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A PAFC JÁTÉKOSKERETE / PAFC SQUAD 2022–2023
kapusok / Goalkeepers
Tóth Balázs

Markek Tamás

Pécsi Ármin

Lamin Colley

Luciano Slagveer

Sahab Zahedi

1

24

91

9

11

12

Mohamed Mezghrani

Wojciech Golla

Patrizio Stronati

Jakov Puljic

Skribek Alen

Komáromi György

2

14

17

21

77

97

Szolnoki Roland

Spandler Csaba

Nagy Zsolt

22

23

25

Yoell van Nieff

Urblík József

Alexandru Baluta

6

8

10

védők / Defenders
1994. 06. 02., Ukkel (Belgium)

1992. 01. 21., Mór

középpályások / Midfielders
1993. 06. 17., Groningen (Hollandia)

Jevhenij Kicsun

2004. 09. 16., Ungvár (Ukrajna)

1992. 01. 12., Zlotów (Lengyelország)

1996. 03. 07., Mór

1996. 08. 22., Bártfa (Szlovákia)

Jakub Plsek

1993. 12. 13., Jasenná (Csehország)

2005. 02. 24., Hainhburg (Ausztria)

1993. 05. 25., Székesfehérvár

Corbu Marius

2002. 05. 07., Csíkszereda (Románia)

18

Artem Favorov

Radics Márton

Bakti Balázs

19

20

67

Posztobányi Patrik

Major Marcell

Kiss Tamás

71

95
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2002. 07. 29., Budapest

2005. 03. 17., Fehérgyarmat

1993. 08. 04., Vinkovci (Horvátország)

2001. 04. 11., Budapest

1995. 08. 18., Malayer, Hamedan (Irán)

2002. 01. 19., Szolnok

Hornyák Zsolt vezetőedző / Head Coach, Polonkai Attila asszisztens edző / Coach, Vanczák Vilmos asszisztens edző / Coach,
Balajcza Szabolcs kapusedző / Goalkeeping Coach, Egon Kunzmann erőnléti edző / Fitness Coach, Purger Szilárd rehabilitációs
edző / Rehab Coach, Dr. Abkarovits Géza csapatorvos / Doctor, Feszthammer Réka fizioterapeuta / Physiotherapist,
Dr. Michal Kopcan mentális tréner / Mental Coach, Hajnal Imre masszőr / Masseur, Kiss István masszőr / Masseur,
Macsicza Dávid videóelemző / Video Analyst, Pető Zoltán technikai vezető / Team Manager,
Héring Erzsébet szertáros / Kit Manager, Weizengruber Istvánné szertáros / Kit Manager

1993. 09. 13., Craiova (Románia)

15
2001. 12. 02., Győr

1993. 10. 05., Rotterdam (Hollandia)

1993. 07. 05., Banjul (Gambia)

1994. 11. 17., Ostrava (Csehország)

13
1994. 03. 19., Kijev (Ukrajna)
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1991. 08. 30., Nagykanizsa

2004. 12. 31., Budapest

támadók / Forwards
2000. 11. 24., Győr

A VITORIA SC JÁTÉKOSKERETE / VITORIA SC SQUAD

1997. 09. 04., Kazincbarcika

mez név
született
/ shirt /name
/ birth
		kapusok / Goalkeepers
14 Bruno Varela
1994. 11. 04.
63 Celton Biai
2000. 08. 13.
				
		védők / Defenders
2 Maga
2002. 11. 16.
3 Mikel Villanueva
1993. 04. 14.
				
5 Hélder Sá
2002. 11. 10.
6 Abdul Mumin
1998. 06. 06.
				
13 André Amaro
2002. 08. 13.
25 Ogava Rioya
1996. 11. 24.
36 Maxwell Woledzi
2001. 07. 02.
76 Bruno Gaspar
1993. 04. 21.
				
44 Jorge Fernandes
1997. 04. 02.
- Easah Suliman
1998. 01. 26.
				

nemzetiség
/ nationality
portugál / Portuguese
portugál/bissau-guineai
/ Portuguese/Bissau Guinean
portugál / Portuguese
venezuelai/spanyol
/ Venezuelan/Spanish
portugál / Portuguese
ghánai/nigériai
/Ghanaian/Nigerian
portugál / Portuguese
japán / Japanese
ghánai / Ghanaian
angolai/portugál
/Angolan/Portuguese
portugál / Portuguese
angol/pakisztáni
/ English/Pakistani

mez név
született
/ shirt /name
/ birth
		középpályások / Midfielders
8 Tomás Händel
2000. 11. 27.
				
10 Tiago Silva
1993. 06. 02.
22 Ibrahima Bamba
2002. 04. 22.
				
23 Matheus Índio
1999. 08. 27.
30 Alfa Semedo
1997. 08. 30.
				
70 André Almeida
2000. 05. 30.
98 Nicolas Janvier
1998. 08. 11.
80 Dani Silva
2000. 04. 11.
- André André
1989. 08. 26.
- Jacob Maddox
1998. 11. 03.
		támadók / Forwards
7 Rúben Lameiras
1994. 12. 22.
				
11 Jota Silva
1999. 08. 01.
17 André Silva
1997. 06. 03.
				
20 Nélson Da Luz
1998. 02. 04.
33 Anderson Silva
1997. 11. 21.
79 Herculano Nabian
2004. 01. 25.
				

nemzetiség
/ nationality
portugál/osztrák
/ Portuguese/Austrian
portugál / Portuguese
olasz/elefáncsontparti
/ Italian/Ivorian
brazil / Brazilian
portugál/bissau-guineai
/ Portuguese/Bissau Guinean
portugál / Portuguese
francia / French
portugál / Portuguese
portugál / Portuguese
angol / English
portugál/angol
/ Portuguese/English
portugál / Portuguese
brazil/portugál
/ Brazilian/Portuguese
angolai / Angolan
brazil / Brazilian
portugál/bissau-guineai
/ Portuguese/Bissau Guinean
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MECCSSZILÁNKOK / MATCH MOMENTS

MECCSSZILÁNKOK/ MATCH MOMENTS

JEGYZŐKÖNYV / REPORT

EURÓPA-KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
/ EUROPA CONFERENCE LEAGUE, QUALIFIER, 2ND ROUND, FIRST LEG
VITÓRIA GUIMARAES–PUSKÁS AKADÉMIA 3–0 (2–0)
Gólszerzők/Goalscorers: Lameiras (4.), Tiago Silva (39.), Anderson Silva (65.)
Guimaraes: B. Varela – Miguel Maga, Jorge Fernandes (Amaro, 46.), Mumin, Ogava – Tiago
Silva (Da Luz, 70.), A. Semedo, André Almeida (Janvier, 83.) – Lameiras (Daniel Silva, 83.),
Jota Silva, André O. Silva (Anderson Silva, 64.)

IMPRESSZUM / IMPRINT

Készítette a Puskás Akadémia Kommunikációs Osztálya / Made by the Communications Department of Puskás Academy
8086 Felcsút, Fő utca 176., E–mail: sajto@pfla.hu, www.puskasakademia.hu

PARTNEREK ÉS TÁMOGATÓK / PARTNERS AND SPONSORS

Puskás Akadémia: Markek – Szolnoki (Bakti, 88.), Spandler, Stronati – Mezghrani, Van
Nieff, Baluta (Urblík, 79.), Nagy Zs. – Slagveer (Skribek, 43.), Colley (Zahedi, 46.), Kiss T.
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ROVATCÍM

KRÓNIKA / MATCH REPORT

HÁROMGÓLOS VERESÉG PORTUGÁLIÁBAN
/ THREE-GOAL DEFEAT IN PORTUGAL

Nem kezdődött jól számunkra a találkozó: a fennállásának századik évfordulóját az idén ünneplő Vitória már a
4. percben vezetést szerzett, amikor Lameiras tizennégy
méteres lövése utat talált a bal alsó sarokba (1–0). A 17.
percben Lamin Colley majdnem egyenlített, de miután
tisztára játszotta magát, 12 méterről középről leadott lövését védte a portugál kapus. Nagyrészt a mi területünkön zajlott a játék az első felvonás második felében, a 30.
percben egy labdavesztés után Almeida iramodott meg a
kapunk felé, 25 méterről leadott életerős lövését Markek
Tamás nagy bravúrral tolta a léc fölé. A Guimaraes megduplázta előnyét: Tiago Silva 22 méterről nagy gólt ragasztott a jobb felső sarokba (2–0). A következő percben
Luciano Slagveer került gólhelyzetbe a jobbösszekötő helyén, de a kifutó Varela mellett a bal kapufa mellé emelt.
Holland játékosunk a kapussal történt ütközés során
megsérült, le kellett cserélni.
A fordulás után más mentalitással léptünk pályára.
Sahab Zahedi állt be Colley helyére, és a 47. percben
máris megvillant. Elcsípett egy labdát az egymás között
passzolgató hátvédek között, kapura fordult vele, és kissé
kisodródva megcélozta a jobb alsót, de a kapus a helyén
volt. Sokkal többet birtokoltuk a labdát, majd a 62. percben egy szép elfutás után az alapvonal mellől Nagy Zsolt
középre adott, Baluta perdítése pedig komoly tornára
kényszerítette Varelát, aki végül kipiszkálta a labdát a léc
alól. A következő akcióban Zahedi került ziccerbe, ismét
egy lefülelt passzt követően, de jobb oldalról a hosszú
alsó mellé helyezett. A meccs a 65. percben dőlt el vég-

18

leg, ekkor a frissen beállt Anderson Silva kapott labdát,
és első érintésre, Markek lábai közt lőtt a bal alsóba (3–0).
/

The hundred-year-old hosts made a flying start to the
match with Almeida’s 14-metre shot finding its way to
the bottom left corner in the 4th minute (1–0). The 17th
minute saw Lamin Colley free himself from his defender
and almost equalise with his 12-meter shot was saved
by Varela. The Portuguese team remained in possession
for most of the first half. Just before the 30-minute mark
it was Almeida who made his way towards our goal and
fired from 25 metres just to pull off a fantastic save from
Tamás Markek. Guimaraes doubled their lead with Tiago
Silva’s fierce shot landing in the top right corner the 39th
minute (2–0). Just one minute later Luciano Slagveer
came off injured after trying to lob the Guimaraes keeper
and missing the target just by inches.
We started the second half with a totally different
mindset, which could be seen early by substitude Shahab
Zahedi nicking the ball form the defenders and targeting
the bottom right corner forcing Varela make another save.
Our team possessed the ball much more than the first half
and it showed in the chances we created. Varela had to
pull off another save in the 62nd minute after Alexandru
Baluta’s shot, followed by a missed a sitter from Zahedi
after winning the ball back from the defenders again. The
match was decided by substitute Anderson Silva whose
shot found its way to the bottom left corner between
Markek’s legs in the 65th minute (3–0).

19

ROVATCÍM

7.

.08.0

2
202

.

8.21

2.0
202

1.

.08.3

2
202

.01.

2.10

202

.15.

2.10

202

2.

.10.2

2
202

.

.11.05

2
202

2.

2.11.1

202

20

A tájékoztatás nem teljes körű, további információért érdeklődjön a Pancho Aréna 1-es jegypénztáránál, illetve a www.puskasakademia.hu weboldalon.

